Zápisnica z 22. plánovaného verejného zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Veľké Uherce zo dňa 26. apríla 2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny – 7 poslancov, ospravedlnení – p. Foltán a p. Plandora
(príloha č. 1)
1. Otvorenie zasadnutia.
Na úvod starostka privítala prítomných a poslancov. Skonštatovala, že OZ je spôsobilé
rokovať a uznášať sa, nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov. Ing. Alena
Chalupová predložila návrh programu 22. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
v tomto znení:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.
3. Správa o plnení uznesení z 21. plánovaného zasadnutia OZ.
4. Informácia o príprave stavania mája, osláv ukončenia II. svetovej vojny, Dňa matiek,
príprava osláv dňa Medzihoria a informácia o ďalších kultúrno-spoločenských
a športových akciách v obci.
5. Plány činnosti komisií VaŽP a TVaŠ na rok 2018.
6. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena so ZSVS, as.s. – vodovod
Záhumnie.
7. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku – KD Veľké Uherce.
8. Prerokovanie návrhu nájomnej zmluvy č. NZ 3/2018.
9. Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2018 o miestnom referende.
10. Odkúpenie pozemkov v areáli TJ.
11. Prevádzka komunitného centra.
12. Prerokovanie došlých žiadostí a ostatných materiálov, rôzne.
13. Interpelácia poslancov OZ.
14. Diskusia.
15. Schválenie uznesení.
16. Záver.
Spýtala sa poslancov, či chce niekto z nich doplniť prednesený program. Nikto nechcel. Takže
dala hlasovať, aby OZ zasadalo podľa tohto programu. Všetci hlasovali za, nikto nebol proti
a nikto sa hlasovania nezdržal. Skonštatovala, že program rokovania bol schválený 7
prítomnými poslancami.
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.
Potom starostka prešla na druhý bod zasadnutia – voľba zapisovateľa. Za zapisovateľa
navrhla Máriu Gálisovú. Za overovateľov zápisnice pána Štefana Vlčku a Antota Tomu.
Spýtala sa poslancov, či má niekto z nich iný návrh. Nikto nemal iný návrh, tak dala hlasovať.
Všetci poslanci hlasovali za. Nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. Skonštatovala,
že zapisovateľom bude Mária Gálisová a overovatelia budú pán Štefan Vlčko a Anton Toma.
Potom do návrhovej komisie navrhla za predsedu pána Jána Kundláka a za členov pána Júliusa
Kmeťa a Mgr. Danielu Javůrkovú. Spýtala sa poslancov, či má niekto iný návrh. Nikto nemal,
tak dala hlasovať o tomto návrhu. Všetci poslanci hlasovali za, nikto nebol proti a nikto sa
hlasovania nezdržal. Starostka skonštatovala, že návrhová komisia bude pracovať v zložení:
predseda pán Kundlák a členovia Július Kmeť a Mgr. Daniela Javůrková.
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3. Kontrola plnenia schválených uznesení
Tretím bodom zasadnutia bola správa o plnení uznesení z 21. plánovaného zasadnutia OZ.
Starostka vyzvala Ing. Juríkovú, aby ho prečítala. (príloha č. 2). Starostka poďakovala za
predloženie správy a skonštatovala, že tento materiál pôjde do uznesenia ako OZ berie na
vedomie správu o plnení uznesení.
4. Informácia o príprave stavania mája, osláv ukončenia II. svetovej vojny, Dňa
matiek, príprava osláv dňa Medzihoria a informácia o ďalších kultúrno-spoločenských a
športových akciách v obci. (príloha č. 3)
Starostka skonštatovala, že tento materiál poslanci obdŕžali domov a mohli si tento plán
prečítať, ale napriek tomu ho prečítala, ku každej akcii povedala bližšie informácie. Pán Kmeť
informoval, že nevie či sa zúčastní akcie Deň medzihoria, nakoľko sa hasičom križujú akcie.
Spýtala sa či má niekto ešte nejaké otázky, nikto nemal, tak starostka skonštatovala, že tento
bod pôjde do uznesenia, ako OZ berie na vedomie plán kultúrnospoločenských akcii.
5. Plány činnosti komisií VaŽP a TVaŠ na rok 2018 (príloha č. 4)
Starostka skonštatovala, že komisie VaŽP a TVaŠ predložili svoje plány činnosti na rok
2018, poslanci ich dostali domov, mohli si ich pozrieť, a preto sa spýtala, či majú k tejto správe
nejaké otázky. Nikto nemal, tak starostka skonštatovala, že tento bod pôjde do uznesenia ako
OZ berie na vedomie predložené plány činnosti.
6. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena so ZSVS, a. s. – vodovod
Záhumnie. (príloha č.5)
Starostka informovala, že sme dostali od ZSVS a.s. návrh zmluvy o budúcej zmluve –
ide o vodovod od p. Kristofčáka, vedľa p. Hamadu až na Záhumnie po kaplnku. Ide o výmenu
vodovodu. Pán Kmeť – potrubie má ísť vedľa starého potrubia. Starostka – potrubie pôjde po
ceste. Ludia si budú musieť urobiť nové vodomerné šachty – prípojky. Starostka skonštatovala,
že do uznesenia tento bod pôjde ako OZ schvaľuje túto zmluvu.
7. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku – KD Veľké Uherce. (príloha č. 6)
Starostka skonštatovala, že prišla zmluva na dotáciu na zateplenie KD. Predpokladaný
začiatok prác - koniec júna a do pol roka by to malo byť hotové. Spýtala sa či má niekto niečo
k tomu, nikto nemal, tak skonštatovala, že tento bod pôjde do uznesenia ako OZ schvaľuje túto
zmluvu.
8. Prerokovanie návrhu nájomnej zmluvy č. NZ 3/2018. (príloha č. 7)
Starostka skonštatovala, že ide o pozemky mimo areálu PDP – čo obhospodaruje družstvo
v katastri obce mimo areálu PDP. Nie sú tam cesty. Je to podľa katastra. Spýtala sa či má niekto
niečo k tomuto bodu, nikto nemal tak skonštatovala, že tento bod pôjde do uznesenia ako OZ
schvaľuje tento návrh nájomnej zmluvy.
9. Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2018 o miestnom referende. (príloha č 8)
Toto VZN sa vypracovalo na základe upozornenia prokurátora, musíme to mať schválené.
Poslanci nemali pripomienky. Starostka skonštatovala, že do uznesenia pôjde, že OZ schvaľuje
toto VZN.
10. Odkúpenie pozemkov v areáli TJ. (príloha č. 9)
Starostka informovala, že ide o minuloročnú vec – schválenie vykúpenia pozemkov
pod ihriskom. Napísali sa zmluvy, ktoré treba schváliť, aby sa mohli tieto pozemky vykúpiť.
Bude sa ďalej pokračovať vo vykupovaní týchto pozemkov. Starostka skonštatovala, že OZ
schvaľuje odkúpenie pozemkov pod ihriskom.
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11. Prevádzka komunitného centra.
Starostka informovala, že chce otvoriť komunitné centrum pre starých občanov namiesto
zatvoreného denného stacionára. Bolo by to podobné ako stacionár, len bez príspevkov štátu.
Chce to otvoriť od 1.5.2018. Nebolo by treba žiadne posudky, bolo by to pre všetkých, ktorí by
chceli. Boli by tam dve pracovníčky. Obedy by si objednávali. Ak by sa to neschválilo, musíme
dať opatrovateľku ďalším trom dôchodcom, čo boli v tom stacionári. Ak o to nebude záujem,
tak sa to zruší. Je tam zariadenie, ktoré by sme si nechali, ceny sú primerané. Potrebujeme to
schváliť, aby sme mohli opatrovateľku zamestnať od 1.5.2018. Vlčko – ako sa vyrieši doprava
– starostka máme obecné auto. Laco, koľko nás to bude stáť. Starostka – klienti budú platiť –
1,-€ za pobyt a 0,50€ za dopravu. Obed si budú platiť sami. Pán Vlčko – kto ich bude voziť –
niektorí chodili pešo, štyroch vozili. Pán Vlčko – treba zvýšiť poplatok za poskytnutie
opatrovateľskej služby. Kmeť – dôchodcovia majú pomýlené služby – opatrovateľka nemá
upratovať. Toth – opatrovateľka nech ich zváža. Pán Laco – doriešiť poplatok – Javůrková –
mali by to platiť ako opatrovateľku. Laco – poplatok za dopravu – aspoň 0,50€, za pobyt 1,-€.
Starostka skonštatovala, že do uznesenia tento bod pôjde OZ schvaľuje od 1.5.2018 komunitné
centrum na 6 hodín denne, náklady na pobyt 1,-€na deň a doprava 0,50€.
12. Prerokovanie došlých žiadostí a ostatných materiálov, rôzne.
Starostka predložila poslancom zoznam stavebných prác, ktoré boli vykonané v budove
denného stacionára organizáciou IRIS a oboznámila ich s tým, že na základe uznesenia 69/2015
im preplatí z tejto sumy 5000,-€. Vyplýva to z nájomnej zmluvy, nakoľko sa nájomný vzťah
končí dohodou a nie výpovednou lehotou. Ďalej predložila zoznam zariadenia, ktoré by sme
odkúpili od IRISu do komunitného centra. Poslanci sa vyjadrili, že nie je potrebné odkupovať
televízor, satelit, elektrické šľahače a treba na zvyšok sumy uplatniť aspoň 20% amortizáciu.
Čiže bez elektrických spotrebičov zariadenie odkúpiť vo výške max. 2500,- €. Ak s tým nebudú
súhlasiť, môžu si to zariadenie zobrať. Do uznesenia pôjde – ukončenie nájomnej zmluvy
formou dohody k 30.4.2018. Vyradiť zo zoznamu televízor, satelit, elektrické šľahače.
Žiadosť od M. Kmeťa (príloha č. 10) o ukončenie nájomnej zmluvy z dôvodu skončenia ŽP.
Poslanci sa dohodli o ukončenie k 30.4.2018 dohodou.
Žiadosť od p. Baleka (príloha č. 11) o odpredaj pozemku. Starostka navrhla, aby sa tam išla
stavebná komisia opäť aj s ňou pozrieť. Do uznesenia – berie na vedomie a na ďalšom
zastupiteľstve sa rozhodne o tejto žiadosti.
Žiadosť – výstavba rodinného domu Baláž (príloha č. 12) – schvaľujeme s podmienkou, že
stavebník si vybuduje prístupovú cestu aj inžinierske siete na vlastné náklady. Keď bude
najbližšia zmena územného plánu, tak sa to tam zahrnie.
Žiadosť od PDP (príloha č. 13) o odkúpenie pozemku – cesta. Môže sa vyskytnúť obdobný
problém, ako bol s p. Knajblom a bude sa problém opakovať. Poslanci sa zhodli, že cesta
zostane v prenájme.
Žiadosť (príloha č. 14) o odkúpenie pozemku za poštou – poslanci odpredaj zamietli
a ponúkli prenájom do budúceho zastupiteľstva.
Žiadosť od p. Klapala (príloha č. 15) o kúpu alebo prenájom pozemku pri železničnej stanici
za účelom vybudovania parkoviska. Starostka aj so stavebnou komisiou to pôjde pozrieť. Do
uznesenia tento bod pôjde – berie na vedomie -.
Ďalšia žiadosť od združenia Vinohrad (príloha č. 16) o prerokovanie financovania
vybudovania trate a ostatných prác. Dohodli sa, že sa poslanci s vedením obč. združenia
Vinohrad stretnú 4.5.2018 o 18.30 hod a bližšie sa dohodnú na postupe preplácania faktúr
nákladov.
Starostka ešte informovala o priebežnom plnení rozpočtu za tento rok. (príloha č. 17).
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13. Interpelácia poslancov
Mgr. Javůrková upozornila na chladničku na ihrisku TJ a zvalenom stĺpe v potoku. Ďalej
žiadala, aby sa na ihrisko s traktorom chodilo len v určitých hodinách, nakoľko sa tam okolo
obeda zdržiavajú s deťmi, keďže nemajú s nimi kam ísť, chýba detské ihrisko. A z tohto dôvodu
opätovne žiadala od obce, aby postavila altánok pri telocvični, kde by deti zo školskej družiny
mohli tráviť čas. Na to starostka aj poslanci reagovali, že toto spadá pod kompetenciu riaditeľa
školy. Sú rôzne projekty, ktoré sa mohli využiť, toto by si mala urobiť škola.
Pán Vlčko – treba kosenie cintorína zabezpečiť externými pracovníkmi, naši to nestíhajú,
stojí im ostatná robota. Pri potoku, kde sa vypílili stromy, treba opraviť zábradlie, pri škôlke
treba namaľovať čiary – vyznačiť chodník, vymeniť dopravné značky. Treba namaľovať
parkovisko pri zdravotnom stredisku, treba vymaľovať čakáreň na zdravotnom stredisku
a treba tam opraviť lavičky, sú vo veľmi zlom stave. Treba riešiť prechody pre chodcom pri p.
Hlavatom, treba to riešiť lavičkou, ako je to urobené na kamennom moste. A treba riešiť aj
prechod pre chodcov pri zdravotnom stredisku. Klub dôchodcov dolu – skladisko – využiť to
na klubovňu. Treba to odizolovať, lebo je vlhké. Pán Toth – treba vyriešiť miesto, kde sa
schádzajú dôchodcovia, pretože sa bude kúriť na viacerých miestach – aby to bolo rentabilné.
Pán Kmeť – treba opraviť pomník 1. svetovej vojny. Pýtal sa, kde bude detské ihrisko, a ako
stojí výstavba studne na ihrisku TJ. Odpovedal p. Ťapay – najprv treba vykúpiť pozemky. Pán
Kmeť – prečo sa nájomcovia novej bytovky nestarajú o okolie – nekosia trávu – nechali
vyschnúť tuje. Cintorín – chodník pod kostolom – treba urobiť oporný múr a chodník - cesta sa
zosúva. Starostka – treba odborníka - statika, aby to posúdil a vyčíslil náklady na takýto zásah.
Hroby na cintoríne sa robia rôzne, nie sú rovnaké. Ľudia si robia, čo chcú – treba dať urobiť
šablóny na jedno a dvoj hrob. Treba doplniť do VZN sankcie za porušenie rozmerov hrobov.
Keď porušia rozmery, treba to dať opraviť. Treba urobiť nové oplotenie cintorína a urobiť
rampy. Ďalej na obecných pozemkoch občania skladujú rôzne materiály. Treba ich na to
upozorniť. Starostka – dáme to vyhlásiť. Laco – poslanci by si mali obehnúť svoj rajón
a kontrolovať to. Ďalej treba odkúpiť pozemok – cestu na Záhumní pri kaplnke. Cena 10,-€ za
m2.
14. Diskusia.
Pán Adamik – cesta pri pekárni M.E.J.D. – obrubníky padajú do potoka. Cesta sa po výkope
kanalizácie rozpadá. Treba osloviť Povodie Váhu, aby spevnili breh a umiestnili zvodidlá.
Pán Maťašeje – komunitné centrum neotvárať do konca roka, iba na dva mesiace. Starostka
– opatrovateľky treba, majú koho opatrovať. Maťašeje – traja pracovníci nemôžu zvážať aj
dôchodcov. Laco – zvážať bude opatrovateľka. Maťašeje – máme troch pracovníkov – treba
ich zaraďovať tak, aby každý robil. Keď sa ide kosiť, mali by kosiť všetci. Starostka – kosia
všetci. Starostka rozdeľuje robotu každý deň. To je jej kompetencia. Pán Maťašeje – cintorín
pokosili dvaja ľudia. Traktor ide na ihrisko, keď má čas. Veľa krát je tu aj v sobotu alebo po
pracovnej dobe.
Starostka sa poďakovala všetkým, čo pri prišli zbierať odpadky. Hlavne p. Jánošikovej, ktorá
to hlavne organizovala. Zbierali aj deti. Trochu je sklamaná, že prišlo veľmi málo ľudí.
Pani Vlčkova – pri bytovke je plný kontajner na plechovice, lietajú po celej dedine. Starostka
– čaká na f. Naturpack – mali by nám dať tieto kontajnery. Do dnešného dňa neprišli na
jednanie. Pán Vlčko – treba ich naháňať, urgovať. Treba, aby brali železo častejšie.
Pán Svitok – lepšie ako vrecia, by boli plastové nádoby na separovaný zber. Keď je vietor,
vrecia sú rozfúkané.
Pán Toth – starostka - treba zabezpečiť na Deň medzihoria spoluprácu všetkých zložiek
v obci. Zamestnanci OcÚ to nemôžu sami zvládnuť. Starostka – zvoláme sedenie.
16. Schválenie uznesení (príloha č.18)
Starostka sa po prečítaní každého uznesenia spýtala, či ho chce niekto doplniť.
Uznesenie č. 16/2018. Starostka dala hlasovať. 7poslancov hlasovalo za.
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Uznesenie č. 17/2018. Starostka dala hlasovať. 7 poslancov hlasovalo za.
Uznesenie č. 18/2018. Starostka dala hlasovať. 7 poslancov hlasovalo za.
Uznesenie č. 19/2018. Starostka dala hlasovať. 7 poslancov hlasovalo za.
Uznesenie č. 20/2018. Starostka dala hlasovať. 7 poslancov hlasovalo za.
Uznesenie č. 21/2018. Starostka dala hlasovať. 7 poslancov hlasovalo za
Uznesenie č. 22/2018. Starostka dala hlasovať. 7 poslancov hlasovalo za
Uznesenie č. 23/2018. Starostka dala hlasovať. 7 poslancov hlasovalo za.
Uznesenie č. 24/2018. Starostka dala hlasovať. 7 poslancov hlasovalo za
Uznesenie č. 25/2018. Starostka dala hlasovať. 7 poslancov hlasovalo za.
Uznesenie č. 26/2018. Starostka dala hlasovať. 7 poslancov hlasovalo za.
Uznesenie č. 27/2018. Starostka dala hlasovať. 7 poslancov hlasovalo za.
Uznesenie č. 28/2018. Starostka dala hlasovať. 7 poslancov hlasovalo za.
Uznesenie č. 29/2018. Starostka dala hlasovať. 5 poslancov hlasovalo za. Nikto nebol proti a p.
Kmeť a Mgr. Javůrková za hlasovania zdržali.
Uznesenie č. 30/2018. Starostka dala hlasovať. 7 poslancov hlasovalo za.
Uznesenie č. 31/2018. Starostka dala hlasovať. 7 poslancov hlasovalo za.
Uznesenie č. 32/2018. Starostka dala hlasovať. 7 poslancov hlasovalo za.
Uznesenie č. 33/2018. Starostka dala hlasovať. 7 poslancov hlasovalo za.
Uznesenie č. 34/2018. Starostka dala hlasovať. 7 poslancov hlasovalo za.
11. Záver.
Na záver sa starostka všetkým poďakovala za účasť a zaželala príjemný zbytok
večera.

Ing. Alena Chalupová, starostka obce
Zapísala Mária Gálisová vo Veľkých Uherciach 30. apríla 2018

Alena Chalupová v. r.
Mária Gálisová v. r.

Overovatelia zápisnice:
Štefan Vlčko

Štefan Vlčko v. r.

Anton Toma

Anton Toma v. r.

Okrúhla pečiatka obce
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